
EΠIΛOΓOΣ

E��υµε, λ�ιπ�ν, �τ�σει στ� τ�λ�ς αυτ�ς της µελ�της σ�ετικ� µε τη ��ση,
την ισ��, τις δυναµικ�ς και τις πρ��πτικ�ς της εθνικ�ς ταυτ�τητας. Μια
µελ�τη π�υ πραγµατ�π�ι�θηκε διαµ�σ�υ τ�υ �δι�υ τ�υ ατ�µ�υ και τ�υ

ψυ�ισµ�� τ�υ, τ�υ ατ�µ�υ ως µ�λ�υς �µ�δων και συλλ�γικ�τ�των και, ταυτ�-
�ρ�να, διαµ�σ�υ ιστ�ρικ"ν διαδικασι"ν και π�λιτικ"ν ιδε�λ�γι"ν. Τ� µεµ�νω-
µ�ν� �τ�µ� και �ι συνειδητ�ς και ασυνε�δητες λειτ�υργ�ες τ�υ $ρ�θηκαν στην
καρδι� της ερµηνε�ας και καταν�ησης της δυναµικ�ς των συλλ�γικ"ν ταυτ�-
σεων. Ταυτ��ρ�να, �ι ψυ�αναλυτικ�ς ερµηνε�ες συνδιαλ��τηκαν και συνεργ�-
στηκαν µε τις κ�ινωνι�λ�γικ�ς και π�λιτικ�ς δηµι�υργ"ντας µια επιπρ�σθετη
�πτικ� γων�α, συνεισ��ρ�ντας �τσι στη $αθ�τερη καταν�ηση των κ�ινωνικ"ν
και π�λιτικ"ν �αιν�µ�νων π�υ ε%ετ�σαµε. Πρ�πει να επισηµανθε� �τι η ψυ�α-
ναλυτικ� πρ�σ�γγιση �ρησιµ�π�ι�θηκε τ�σ�, �σ� κρ�θηκε απαρα�τητ� "στε να
συµπληρ"σει και να εµπλ�υτ�σει την π�λιτικ� αν�λυση και καταν�ηση, και ��ι
ως µια απ�κλειστικ� και ε%αντλητικ� ερµηνε�α. Αυτ� ενδε��µ�νως να ‘απ�-
γ��τευσε’ τ�υς γν"στες της ψυ�αν�λυσης, στ� $αθµ� π�υ περ�µεναν µια ε%ει-
δικευµ�νη ψυ�αναλυτικ� ερµηνε�α της εθνικ�ς ταυτ�τητας, τ�υ εθνικισµ�� �
και της παγκ�σµι�π��ησης, �µως η µελ�τη αυτ� δεν επιδ�ω%ε να ε�ναι µια συ-
γκεκριµ�νη ερµηνε�α αλλ� µια συν�λικ� και, �σ� τ� δυνατ�ν, πλ�ρης αν�λυση.

Ας συν�ψ�σ�υµε τα κυρι�τερα συµπερ�σµατα αυτ�� τ�υ $ι$λ��υ. Η δη-
µι�υργ�α ταυτ�τητας ε�ναι µια ατ�µικ� εµπειρ�α, η �π��α �µως διαµεσ�λα$ε�-
ται κ�ινωνικ�. Η διαδικασ�α της τα�τισης %εκιν� µε τη γ�ννηση τ�υ $ρ���υς
και συνε��(εται σε �λη τη δι�ρκεια της (ω�ς τ�υ ατ�µ�υ, αν και µε µικρ�τερη
�νταση µετ� την ε�η$ε�α. Η τα�τιση εγε�ρεται ως �νας αµυντικ�ς µη�ανισµ�ς
στην υπηρεσ�α της αρ��ς της ευ�αρ�στησης, καθ"ς τ� ν�πι� πρ�σπαθε� να
απ���γει �π�ιαδ�π�τε εν��ληση και να διατηρ�σει τη ναρκισσιστικ� τ�υ εικ�-
να, αλλ� ταυτ��ρ�να πρ�σ��ρει δι�%�δ� στις �ρµ�ς της (ω�ς. Η τα�τιση πραγ-
µατ�π�ιε�ται σε αυτ� τ� αρ�ικ� στ�δι� της (ω�ς τ�υ παιδι�� µ�ν� µε �ικε�α
πρ�σωπα και εικ�νες) και αυτ� ε�ναι �να �αρακτηριστικ� π�υ παρατηρε�ται
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και στη συν��εια, �π�υ µ�λιστα απ�τελε� πρ�ϋπ�θεση για την �π�ιαδ�π�τε
τα�τιση.

Η τα�τιση µε τ�υς γ�νε�ς ε�ναι η πρ"τη και σηµαντικ�τερη στη (ω� εν�ς
ατ�µ�υ: διαµ�ρ�"νει σε µεγ�λ� $αθµ� την πρ�σωπικ�τητ� τ�υ και απ�τελε�
τ� πρ�τυπ� των µετ�πειτα ταυτ�σεων. Η π�ρε�α των ταυτ�σεων π�υ θα ακ�-
λ�υθηθε� απ�τελε� και την πρ�σωπικ� ιστ�ρ�α εν�ς ατ�µ�υ: �ι διαδικασ�ες και
συνθ�κες διαµ�ρ�ωσης της ταυτ�τητ�ς τ�υ ε�ναι µ�ναδικ�ς και συνιστ��ν την
ατ�µικ� εµπειρ�α. Ταυτ��ρ�να, �µως, τ� κ�θε �τ�µ� εντ�σσεται σε �να δεδ�-
µ�ν� ιστ�ρικ�, κ�ινωνικ� και π�λιτικ� περι$�λλ�ν) συνεπ"ς, �ι επιλ�γ�ς και
εµπειρ�ες τ�υ καθ�ρ�(�νται και απ� αυτ�. Αυτ� τ� περι$�λλ�ν ‘εγγρ��εται’
στ� παιδ� αρ�ικ� µ�σα απ� τ�υς γ�νε�ς και, στη συν��εια, µ�σα απ� τ�υς θε-
σµ��ς και διαδικασ�ες τ�υ �δι�υ τ�υ περι$�λλ�ντ�ς διαµ�σ�υ της κ�ινωνικ�-
π��ησης. Β�$αια, ακ�µη και µ�σα απ� την τα�τιση µε τ�υς γ�νε�ς, π�υ ε�ναι
πρ�σωπικ� και µ�ναδικ�, εσωτερικε��νται κ�ινωνικ�ς αντιλ�ψεις και ανα-
παραστ�σεις, ε��σ�ν και �ι �δι�ι �ι γ�νε�ς απ�τελ��ν µ�λη τ�υ ευρ�τερ�υ κ�ι-
νωνικ�� συν�λ�υ. Εσωτερικε�εται, δηλαδ�, τ� υπερ-εγ" τ�υς, π�υ εισ�γει τ�
παιδ� σε µια συγκεκριµ�νη κ�ινωνικ� πραγµατικ�τητα. Με αυτ� την �νν�ια και
µ�ν�, �ι πρ�σωπικ�ς εµπειρ�ες ε�ναι και κ�ινωνικ�ς και η επιλ�γ� ταυτ�τητας
εν��ει την κ�ινωνικ� διαµεσ�λ�$ηση και καθ�ρισµ�. 0τσι, η τα�τιση, ως διαδι-
κασ�α και ��ι ως µη�ανισµ�ς, ε�ναι στεν� συνδεδεµ�νη µε την �νν�ια της κ�ι-
νωνικ�π��ησης. Με $�ση αυτ� την παρατ�ρηση ασκ�σαµε κριτικ� στην �π�ψη
�τι, στην ‘επ��� της παγκ�σµι�π��ησης’ µπ�ρε� κανε�ς να πρ�$ε� σε ελε�θερη
επιλ�γ� ταυτ�τητας µ�σα απ� µια µεγ�λη π�ικιλ�α πηγ"ν τα�τισης: η �π�ψη
αυτ� παρα$λ�πει την �παρ%η και αναγκαι�τητα των κ�ινωνικ"ν –αλλ� και
π�λιτικ"ν– δ�µ"ν στις �π��ες εντ�σσ�νται τα υπ�κε�µενα για τη διαµ�ρ�ωση
της ταυτ�τητ�ς τ�υς, ανε%�ρτητα απ� τ� αν αυτ�ς θα ε�ναι εθνικ�ς � �λλες.

Η εθνικ� ταυτ�τητα ε�ναι η ταυτ�τητα π�υ απ�κτ� κανε�ς ως απ�τ�λεσµα
της τα�τισ�ς τ�υ µε τ� �θν�ς, δηλαδ� µε µια π�λιτισµικ� �µ�δα µε κ�ιν�ς πα-
ραδ�σεις, µν�µες, γλ"σσα, ιστ�ρ�α, πατρ�δα και, συ�ν�, θρησκε�α, η ιδιαιτερ�-
τητα της �π��ας ε�ναι συνειδητ�π�ιηµ�νη απ� τα µ�λη της. Ιδια�τερη �µ�αση
��ει δ�θε� στην τα�τιση µε τ� ‘�θν�ς-κρ�τ�ς’, ��ι επειδ� τ� κρ�τ�ς απ� µ�ν�
τ�υ απ�τελε� αντικε�µεν� τα�τισης, αλλ� γιατ� η �παρ%η κρ�τ�υς απ�τελε� κα-
θ�ριστικ� παρ�γ�ντα της εµπ�δωσης της εθνικ�ς ταυτ�τητας και της �ρι�θ�-
τησ�ς της, αλλ� απ�τελε� επ�σης και µια επιδ�ω%η, µια επιθυµ�α, στ� πλα�σι�
της εθνικιστικ�ς ιδε�λ�γ�ας. 0τσι, η εθνικ� ταυτ�τητα δεν ε�ναι µ�ν� κ�ινωνι-
κ� ταυτ�τητα αλλ� και π�λιτικ� και επηρε�(εται απ� τ� πλα�σι� και τ�υς στ�-
��υς π�υ θ�τει η π�λιτικ� ιδε�λ�γ�α τ�υ εθνικισµ��. 2λλωστε, � εθνικισµ�ς
��ει ανασηµασι�δ�τ�σει την �νν�ια τ�υ �θν�υς µε τα �αρακτηριστικ� και τ�υς
στ���υς τ�υ κρ�τ�υς στη νεωτερικ�τητα και, συνεπ"ς, ��ει επηρε�σει τ�ν �ρι-
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σµ� τ�υ αλλ� και την τα�τιση µε αυτ�. Γι’ αυτ� τ� λ�γ� �ρ�σαµε την εθνικ�
ταυτ�τητα ως τ� απ�τ�λεσµα της συνε��ς διαδικασ�ας τα�τισης µε τ� �θν�ς,
καθ�ς και τα συναισθ�µατα π�υ εγε�ρ�νται απ� αυτ�ν την τα�τιση. Τα επιµ�-
ρ�υς �αρακτηριστικ� της κ�θε εθνικ�ς ταυτ�τητας καθ�ρ�(�νται απ� την ιστ�-
ρ�α και τα �αρακτηριστικ� τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κ�θε ��ρ� �θν�υς.

3ωρ�ς να παρα$λ�π�υµε τις δια��ρ�ς, πρ�πει να τ�ν�σ�υµε �τι η �παρ%η
π�λιτικ�ς και κ�ινωνικ�ς �ργ�νωσης και τα�τισης π�υ $ασ�(εται σε κριτ�ρια
�µ�ι�τητας και ε%�ικε�ωσης δεν ε�ναι καιν��ρια στην ιστ�ρ�α. Αντιθ�τως, κ�ι-
νωνικ�ς διαρθρ"σεις και συναισθηµατικ�� δεσµ�� π�υ δηµι�υργ��νται στη $�-
ση εδα�ικ"ν, γλωσσικ"ν, π�λιτισµικ"ν � και θρησκευτικ"ν δεσµ"ν µ�ς ε�ναι
γνωστ�� απ� τα 4µηρικ� �πη. Αυτ�� �ι δεσµ�� ε�ναι σ�µερα �κδηλ�ι και στ�υς
συναισθηµατικ��ς δεσµ��ς π�υ αναπτ�σσ�νται µε τις ‘ιδια�τερες πατρ�δες’,
τ�υς τ�π�υς γ�ννησης των ατ�µων εντ�ς των εθνικ"ν κρατ"ν. Μ�λιστα, αυτ��
�ι δεσµ�� µ�ι�(�υν µε τ�υς εθν�τικ��ς στ� $αθµ� π�υ παραµ�ν�υν σηµαντικ��
για τα �τ�µα, αν και δεν ε�ναι συστηµατ�π�ιηµ�ν�ι απ� κ�π�ια π�λιτικ� αρ��
� πρωτ�στης σηµασ�ας σε σ��ση µε τις εθνικ�ς ταυτ�σεις. Αυτ� δε��νει �τι τα
π�ι�τικ� �αρακτηριστικ� στα �π��α δ�νει �µ�αση � εθνικισµ�ς δεν ε�ναι και-
ν��ρια � κατασκευασµ�να, αλλ� µ�λλ�ν απ�τελ��ν αρ��γ�να �αρακτηριστικ�
της συλλ�γικ�ς τα�τισης (�πως ε�ναι η ψυ��λ�γικ� αν�γκη τα�τισης µε µια �ι-
κε�α �µ�δα, η περι�αρ�κωση των �ρ�ων της σε σ��ση µε τις �λλες �µ�δες κ.�.).
Φυσικ�, πρ�πει να τ�νιστε� �τι, η ισ��ς και κυριαρ��α των εθνικ"ν ταυτ�τ�των
στη νεωτερικ�τητα απ�ρρ�ει και απ� τη συστηµατικ� της �ργ�νωση, καλλι�ρ-
γεια � και �ειραγ"γηση απ� τ�υς κρατικ��ς µη�ανισµ��ς και την κυριαρ��α
τ�υ εθνικισµ��. 8µως, δεν θα µπ�ρ��σαµε να υπ�στηρ�%�υµε �τι � εθνικισµ�ς
�ταν αυτ�ς π�υ δηµι��ργησε τα �θνη: π�λ� πριν απ� την εµ��νισ� τ�υ � Σα�%-
πηρ ανα�ερ�ταν στη ‘γη των εστεµµ�νων’ και στη ‘γλυκι� Αγγλ�α’. Και αυτ�
ε�ναι �να µ�ν� απ� τα π�λλ� παραδε�γµατα.

Η γν"ση της ψυ��λ�γ�ας τ�υ ατ�µ�υ µπ�ρε� να συνεισ��ρει στην καταν�η-
ση ��ι µ�ν� των ψυ�ικ"ν πρ�διαθ�σεων π�υ καθιστ��ν τ�ν εθνικισµ� και την
εθνικ� ταυτ�τητα κυρ�αρ�α �αιν�µενα στη νεωτερικ�τητα, αλλ� και στην κα-
ταν�ηση των αιτι"ν των συγκρ��σεων και διαµα�"ν και των αντιδρ�σεων σε
�ρισµ�να γεγ�ν�τα. Αυτ� η καταν�ηση πρ��ρ�εται απ� τη µελ�τη των ασυνε�-
δητων �ρµ"ν –ειδικ�τερα των επιθετικ"ν– και της αν�γκης δηµι�υργ�ας µιας
�λ�κληρωτικ�ς και αδι�σπαστης εικ�νας τ�υ εαυτ�� µ�σω της µετ�θεσης των
ανεπιθ�µητων εικ�νων και συναισθηµ�των στ�υς �λλ�υς. 8ταν αυτ� ε�αρµ�-
(εται σε συλλ�γικ� επ�πεδ�, ερµηνε�ει την τ�σ� ισ�υρ� δι�κριση αν�µεσα σε
‘εµ�ς’ και τ�υς ‘�λλ�υς’ και τη δηµι�υργ�α ε�θρ"ν π�υ µπ�ρε� να ε�ναι αρκετ�
παρ�µ�ι�ι µε ‘εµ�ς’. 0νας επ�σης σηµαντικ�ς τρ�π�ς να καταν��σ�υµε τις δια-
µ��ες ε�ναι µ�σα απ� τη µελ�τη των ατ�µικ"ν αντιδρ�σεων σε τραυµατικ� γε-
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γ�ν�τα. Υπ�ρ��υν γεγ�ν�τα στη (ω� εν�ς ατ�µ�υ π�υ πα�(�υν σηµαντικ� ρ�-
λ� στην αν�πτυ%η της πρ�σωπικ�τητ�ς τ�υ � απ�τελ��ν τρα�µατα. Τα τραυ-
µατικ� γεγ�ν�τα απωθ��νται συ�ν� απ� τη µν�µη και κ�ν�υν την εµ��νισ�
τ�υς στ� συνειδητ� µ�σω συµπτωµ�των. Φυσικ�, ��τε �λα τα εν δυν�µει τραυ-
µατικ� γεγ�ν�τα θα $ιωθ��ν ως τ�τ�ια απ� κ�θε �τ�µ�, ��τε τ� �δι� γεγ�ν�ς
θα ε�ναι ε%�σ�υ σηµαντικ� � τραυµατικ� για δια��ρετικ� �τ�µα. Η πιθαν�τη-
τα των αντιδρ�σεων ε%αρτ�ται απ� την ικαν�τητα τ�υ ατ�µ�υ να αντεπε%�λ-
θει στα γεγ�ν�τα και απ� την ψυ�ικ� τ�υ δ�ναµη να αντ�%ει σε �ρισµ�ν� $αθ-
µ� π�εσης, απ�γ��τευσης � �γ��υς.

Παρ�µ�ια ε�ναι, τηρ�υµ�νων των αναλ�γι"ν, και η περ�πτωση των εθν"ν.
Υπ�ρ�ει µια σειρ� γεγ�ν�των στην ιστ�ρ�α τ�υς π�υ ε�ναι µε�(�ν�ς σηµασ�ας �
ε�ναι τραγικ�. Αυτ� τα γεγ�ν�τα ���υν τη δυνατ�τητα, τη δυναµικ�, να γ�ν�υν
συλλ�γικ� τρα�µατα και να πρ�καλ�σ�υν παθ�λ�γικ�ς αντιδρ�σεις (συµπτ"-
µατα). Απ� τη µ�α, παραµ�ν�υν στην κ�ιν� µν�µη εν�ς �θν�υς µ�σω των ιστ�-
ρικ"ν � µυθικ"ν διηγ�σεων και γ�ν�νται κ�µµ�τια τ�υ συλλ�γικ�� ασυνειδ�-
τ�υ τ�υ µ�σα στ� �ρ�ν�. Απ� την �λλη, εκτ�ς απ� ε%αιρετικ�ς περιπτ"σεις, πα-
ρελθ�ντικ� γεγ�ν�τα δε $ι"ν�νται στ� παρ�ν ως τραυµατικ� αν κ�π�ι�ς δεν
τ�υς απ�δ"σει $αρ�τητα. Εδ" ακρι$"ς �γκειται η σηµασ�α των αρ�ηγ"ν και
των π�λιτικ"ν �µ�δων στη �ειραγ"γηση εν�ς �λ�κληρ�υ �θν�υς και της ιστ�-
ρ�ας τ�υ: δ�ν�ντας �µ�αση σε �να συµ$�ν τ�υ παρελθ�ντ�ς και παρ�υσι�(�-
ντ�ς τ� ως τραυµατικ� � θεµελι"δ�υς σηµασ�ας, µπ�ρ��ν να επηρε�σ�υν τ�
�θν�ς, συνεπικ�υρ��µεν�ι ασ�αλ"ς και απ� τις κατ�λληλες ειδικ�ς συνθ�κες
και συγκυρ�ες. Θα πρ�πει να τ�νιστε� �τι �ι διαδικασ�ες π�υ περιγρ�ψαµε σε
αυτ� τη µελ�τη και �ι παθ�λ�γικ�ς αντιδρ�σεις ατ�µων και �µ�δων δεν ε�ναι
ν�µ�τελειακ�ς συνθ�κες π�υ θα συµ���ν �πωσδ�π�τε σε �λες τις εθνικ�ς �µ�-
δες και σε �λες τις περιπτ"σεις, αλλ� αντιδρ�σεις π�υ µπ�ρε� να συµ���ν και
δεν πρ�πει να µας πρ�καλ��ν �κπλη%η �ταν αυτ� γ�νεται. Στ� $αθµ� δε π�υ ε�-
ναι αναµεν�µενες, µπ�ρε� να $�ηθ�σ�υν στην πρ�$λεψη πιθαν"ν αντιδρ�σεων
σε δεδ�µ�νες ειδικ�ς π�λιτικ�ς, κ�ινωνικ�ς κλπ. συνθ�κες.

Κατ� την αν�λυση τ�υ εθνικισµ�� στ� δε�τερ� µ�ρ�ς τ�υ $ι$λ��υ υπ�στη-
ρ�%αµε �τι η δι�κριση σε ‘καλ�’ και ‘κακ�’ εθνικισµ� ε�ναι �στ��η και παρα-
πλανητικ�. Αυτ� η τ�π�θ�τηση ε��ε ως σκ�π�, ��ι να αντιµετωπ�σει �λες τις
εθνικιστικ�ς εκ��νσεις ως αντιδραστικ�ς, αλλ� να εστι�σει σε δ�� σηµαντικ�ς
παρατηρ�σεις. Η µια ε�ναι �τι � εθνικισµ�ς δηµι�υργε� ‘σ�ν�ρα’ και διακρ�σεις
λ�γω της ��σης τ�υ και, επειδ� και �ι ασυνε�δητες �ρµ�ς λειτ�υργ��ν πρ�ς αυ-
τ�ν την κατε�θυνση, µπ�ρε� ε�κ�λα να απ�κτ�σει ακρα�ες εκδηλ"σεις. Πρ�γ-
µατι, �πως δε��ν�υν και αρκετ� εµπειρικ� στ�ι�ε�α, η ιστ�ρ�α των εθν"ν ε�ναι
γεµ�τη µε παραδε�γµατα �π�υ µια σ�ετικ� �πια και �ρεµη περ��δ�ς ακ�λ�υ-
θε�ται απ� µια �ντ�νη � $�αιη και ��τω καθε%�ς. Η δε�τερη παρατ�ρηση σ�ε-
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τ�(εται µε τ�ν τρ�π� π�υ �αρακτηρ�(ει κανε�ς τ�υς �λλ�υς και τις συν�πειες
αυτ"ν των �αρακτηρισµ"ν, �ταν αυτ�� �ρησιµ�π�ι��νται στην π�λιτικ�. Μια
πλευρ� αυτ"ν των �αρακτηρισµ"ν απ�τελε� η µετ�θεση και πρ�$�λ� των
εθνικιστικ"ν πρ�θ�σεων και συναισθηµ�των στ�υς ‘�λλ�υς’, σε ‘�λλα’ �θνη
και περι���ς (στην περι��ρεια, �πως ανα��ρει � Billig) και την αντ�στ�ι�η
απ�δ�ση των θετικ"ν � ‘π�λιτικ"ν’ στ�ι�ε�ων εθνικισµ�� στ� δικ� µας �θν�ς.
Μια �λλη πλευρ� π�υ α��ρ� στην π�λιτικ� �ρ�ση των �αρακτηρισµ"ν ε�ναι
�τι �ι π�λιτικ�ς συνθ�κες και ισ�ρρ�π�ες καθ�ρ�(�υν σε µεγ�λ� $αθµ� τ� �α-
ρακτηρισµ� π�υ θα δ�θε� σε �να �θν�ς � κ�νηµα. Για παρ�δειγµα, �να κ�νηµα
π�υ �αρακτηρι(�ταν απελευθερωτικ� µπ�ρε� σε �να �λλ� πλα�σι� � ιστ�ρικ�
περ��δ� να �ν�µ�(εται εθνικιστικ� � απ�σ�ιστικ�. Αυτ�ς ε�ναι και � λ�γ�ς π�υ
η π�λιτικ� αν�λυση πρ�πει π�ντα να λαµ$�νει υπ’ �ψιν τις ιστ�ρικ�ς και π�λι-
τικ�ς συγκυρ�ες, "στε να διατηρε� µια κριτικ� µατι� σε αυτ�ς.

Η κριτικ� αν�λυση και � συνυπ�λ�γισµ�ς των π�λιτικ"ν συγκυρι"ν ε�ναι
απαρα�τητες πρ�ϋπ�θ�σεις της µελ�της κ�θε ιστ�ρικ�ς περι�δ�υ και ε�ναι ιδια�-
τερα σηµαντικ�ς για την αν�λυση σ�γ�ρ�νων γεγ�ν�των, τη µελ�τη περι�δων
στις �π��ες (ει � µελετητ�ς. Αυτ� γιατ� η κριτικ� αν�λυση µπ�ρε� να λειτ�υρ-
γ�σει ως αντ�$αρ� στην �λλειψη απ�στασης απ� τ� αντικε�µεν� αν�λυσης, π�υ
ε�ναι �να µει�ν�κτηµα �σ�ν α��ρ� στ� (ητ��µεν� της αντικειµενικ�τητας της
κρ�σης. Η παγκ�σµι�π��ηση, για παρ�δειγµα, δεν ε�ναι µ�ν� π�λ� πρ�σ�ατη
αλλ� ε�ναι και σ�γ�ρ�ν� µας. 0τσι, τ� �δι� τ� αντικε�µεν� απαιτε� τ�ν ακρι$�
πρ�σδι�ρισµ� τ�υ πλαισ��υ αν�λυσης, ιδια�τερα δε των ιστ�ρικ"ν γεγ�ν�των
και συγκυρι"ν, "στε να µελετηθε� τ�σ� η παγκ�σµι�π��ηση �σ� και �λλα �αι-
ν�µενα στ� πλα�σι� της, �πως στην πρ�κειµ�νη περ�πτωση η εθνικ� ταυτ�τητα.
Η διαδικασ�α της παγκ�σµι�π��ησης πρ�$�λλει �ρισµ�να εµπ�δια στην αν�-
λυσ� της, εµπ�δια π�υ κυρ�ως πρ�καλε� η ιδε�λ�γικ�π��ησ� της και η σ�γ�υση
στην ερµηνε�α �ρισµ�νων γεγ�ν�των. Σε αυτ� τα εµπ�δια περιλαµ$�νεται η
πτ"ση της Σ�$ιετικ�ς 0νωσης και η επακ�λ�υθη π�λιτικ� και ιδε�λ�γικ� �ει-
ραγ"γηση τ�υ συµ$�ντ�ς, η αντ�ληψη �τι τα εθνικ� κρ�τη $ρ�σκ�νται στη ‘δ�-
ση’ της ιστ�ρικ�ς τ�υς π�ρε�ας, αλλ� και η �λλειψη σα��νειας και η σ�γ�υση
στην �ρ�λ�γ�α �σ�ν α��ρ� στ�ν �ρισµ� της παγκ�σµι�π��ησης. Αυτ� και �λ-
λα εµπ�δια ���υν διευκ�λ�νει την περαιτ�ρω ιδε�λ�γικ�π��ησ� της και τη ρη-
τ�ρικ� π�υ ερµηνε�ει τις π�λιτικ�ς π�υ ασκ��νται ως αναπ��ευκτες αναγκαι�-
τητας εντ�ς της παγκ�σµι�π��ησης.

Τ� (�τηµα π�υ µας απασ��λησε ιδια�τερα σ�ετικ� µε την παγκ�σµι�π��ηση
�ταν η εθνικ� ταυτ�τητα και � εθνικισµ�ς. Απ� τα τ�λη της δεκαετ�ας τ�υ ’80
και µετ� διατυπ"θηκε ευρ�ως η �π�ψη �τι η παγκ�σµι�π��ηση ‘θα διαγρ�ψει
τ�ν εθνικισµ� απ� τ�ν ��ρτη’ και θα απαλλ�%ει τ�ν κ�σµ� απ� την καταστρ�-
�ικ� τ�υ επ�δραση � θα την περιθωρι�π�ι�σει. Β�$αια, στ� $αθµ� π�υ η πα-
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γκ�σµι�π��ηση µ�σω της ιδε�λ�γικ�π��ησ�ς της αντικαθιστ� τ�ν εθνικισµ� ως
�ναν ιδι�τυπ� ��νταµενταλισµ�, δεν περιθωρι�π�ιε�ται � ‘εθνικιστικ�ς’ τρ�π�ς
σκ�ψης απ� αυτ�ν, αλλ� απλ� εναλλ�σσ�νται �ι �ρ�ι της συ(�τησης. Και στην
πρ�%η, $�$αια, παρατηρ��µε τα ε%�ς. Εθνικιστικ� κιν�µατα συνε��(�υν την κι-
νητ�π��ησ� τ�υς σε δι���ρες περι���ς τ�υ πλαν�τη, εν" τα εθνικιστικ� συναι-
σθ�µατα και �ι Λ�γ�ι π�υ αναπτ�σσ�νται στα εγκαθιδρυµ�να εθνικ� κρ�τη
π�λ� απ���υν απ’ τ� να ε�ναι αµελητ�α. Επ�σης, τα εθνικ� κρ�τη απ�τελ��ν
και στην αυγ� τ�υ 21�υ αι"να µια πρ�σδ�κ�α, αλλ� και τη µ�νη συγκρ�τηµ�-
νη µ�ρ�� συλλ�γικ�ς �ργ�νωσης π�υ υπ�ρ�ει � επιδι"κεται. 2λλωστε, τα
εθνικ� κρ�τη παραµ�ν�υν τα ευρ�τερα αντικε�µενα συλλ�γικ�ς τα�τισης π�υ
µε θεσµικ� τρ�π� τη συστηµατ�π�ι��ν, µε µ�ν� ‘ανταγωνιστ�’ τις Εκκλησ�ες
π�υ συστηµατ�π�ι��ν τις θρησκε�ες και τ� θρησκευτικ� συνα�σθηµα. Τα εθνι-
κ� κρ�τη µπ�ρε� να ���υν απ�δυναµωθε� µερικ"ς σε �ρισµ�νες απ� τις �ικ�-
ν�µικ�ς τ�υς λειτ�υργ�ες, αλλ� αυτ� ε�ναι τ� απ�τ�λεσµα δικ"ν τ�υς π�λιτικ"ν
πρωτ�$�υλι"ν και ��ι της ανε%�λεγκτης και ρευστ�ς διαδικασ�ας της παγκ�-
σµι�π��ησης. Ταυτ��ρ�να, �ι µη�ανισµ�� τ�υ κρ�τ�υς π�υ ελ�γ��υν και συστη-
µατ�π�ι��ν την τα�τιση µε τ� �θν�ς ε�ναι ε%�σ�υ, αν ��ι περισσ�τερ�, ισ�υρ��
µε τ�υς αντ�στ�ι��υς π�υ υπ�ρ�αν σε �λη τη νεωτερικ�τητα –συµπεριλαµ$α-
ν�µ�νων και των ιδιωτικ"ν π�υ δεν υπ�κεινται στ�ν (�µεσ�) �λεγ�� τ�υ κρ�-
τ�υς, �πως τα ΜΜΕ. Τ�λ�ς, �ι πι�σεις π�υ ασκ��νται απ� τ�υς π�λ�τες και τις
δι���ρες συλλ�γικ�ς πρωτ�$�υλ�ες τ�υς για µεταρρυθµ�σεις απευθ�ν�νται
στα εθνικ� κρ�τη και, συνεπ"ς, τα ενισ���υν, ακ�µα και �ταν �ι µεταρρυθµ�-
σεις α��ρ��ν �να ‘παγκ�σµι�’ (�τηµα (π.�. �ικ�λ�γικ�).

0τσι, η εθνικ� ταυτ�τητα δεν ��ει απ�δυναµωθε� στην επ��� της παγκ�-
σµι�π��ησης. Απεναντ�ας, υπ�ρ��υν ενδε�%εις για τ� αντ�θετ�, δηλαδ� για
π�λιτισµικ�ς και εθνικ�ς/εθν�τικ�ς ανα(ωπυρ"σεις ταυτ�τ�των και συναισθη-
µ�των σε π�λλ�ς περιπτ"σεις. 2λλωστε, �ι συν�λικ�ς συνθ�κες π�υ δηµι�υργε�
η παγκ�σµι�π��ηση δε��ν�υν �τι η εθνικ� τα�τιση και � εθνικισµ�ς ���υν µε-
γαλ�τερες πιθαν�τητες να ισ�υρ�π�ιηθ��ν παρ� να απ�δυναµωθ��ν. Η εκτ�-
µηση αυτ� ε�ναι τ� απ�τ�λεσµα της π�λιτικ�ς αν�λυσης της υπ�ρ��υσας
κατ�στασης και των τ�σεων π�υ δια�α�ν�νται µε σκ�π� τη συνεκτ�µηση των
σ��σεων και διαδρ�σεων των π�λιτικ"ν θεσµ"ν και πρωτ�$�υλι"ν µε τ�υς
αντ�στ�ι��υς κ�ινωνικ��ς, και εµπερι��ει: την αν�λυση των ατ�µικ"ν και συλ-
λ�γικ"ν συναισθηµ�των και αντιδρ�σεων σε συνδυασµ� µε τη γν"ση των
ασυνε�δητων δυναµικ"ν π�υ αναπτ�σσ�νται µ�σω της ψυ�αν�λυσης) τη συν-
δρ�µ� της ιστ�ρικ�ς κ�ινωνι�λ�γ�ας π�υ µας πληρ���ρε� σ�ετικ� µε παρ�µ�ια
ιστ�ρικ� γεγ�ν�τα στ� παρελθ�ν, και σ�ετικ� µε τις ειδικ�ς συνθ�κες π�υ συν-
θ�τ�υν τ� συν�λικ� ιστ�ρικ� και π�λιτισµικ� πλα�σι� µιας περι���ς, �θν�υς
κλπ.) αλλ� και την κριτικ� θε"ρηση και τ�ν εντ�πισµ� των π�λιτικ"ν ιδε�λ�-
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γι"ν και κυρ�αρ�ων Λ�γων π�υ επηρε�(�υν τις ιστ�ρικ�ς ε%ελ�%εις. Αυτ� π�υ
δεν µπ�ρε� να συνεκτιµηθε� ε�ναι τ� απρ�$λεπτ�, δηλαδ� γεγ�ν�τα και παρ�-
γ�ντες π�υ ���υν καταλυτικ� επ�δραση σε µια κατ�σταση αλλ� δε γ�νεται να
υπ�λ�γισθ��ν (η εµ��νιση εν�ς αρ�ηγ��, �να �υσικ� γεγ�ν�ς κλπ.) –δηλαδ� η
συγκυρ�α.

Στ� παρ�ν πλα�σι� π�υ ε%ετ�(�υµε, η παγκ�σµι�π��ηση παρ�υσι�(εται ε%�-
σ�υ απειλητικ� για τα �τ�µα και τις �µ�δες. 4ι λ�γ�ι π�ικ�λλ�υν και περιλαµ-
$�ν�υν: �ρηµατ��ικ�ν�µικ� αστ�θεια, �ικ�ν�µικ� ��εση και αυ%αν�µενη ανι-
σ�τητα, απ�δυν�µωση της κρατικ�ς πρ�στασ�ας και πρ�ν�ιας π�υ παρ��εται
στ�υς π�λ�τες, �ικ�λ�γικ�ς καταστρ���ς, ανε%�λεγκτη πληρ���ρηση και πα-
ραπληρ���ρηση, π�λιτισµικ�ς απειλ�ς (συµπεριλαµ$αν�µ�νης και της ρητ�ρι-
κ�ς για την απ�δυν�µωση των εθνικ"ν κρατ"ν και ταυτ�τ�των) κλπ. 4ρισµ�-
ν�ι απ� αυτ��ς ���υν πρ�γµατι ενισ�υθε� απ� την παγκ�σµι�π��ηση (π.�. η �ι-
κ�ν�µικ� ανασ��λεια) και �λλ�ι απ� την ιδε�λ�γικ�π��ησ� της (π.�. απειλ�ς
πρ�ς τ� εθνικ� κρ�τ�ς), εν" �λλ�ι δε σ�ετ�(�νται �µεσα µε αυτ�ν (π.�. �ικ�-
λ�γικ�ς απειλ�ς). Παρ’ �λα αυτ�, �λες �ι παραπ�νω απειλ�ς συνδ��νται στη
συνε�δηση των π�λιτ"ν µε τις ν�ες συνθ�κες π�υ διαγρ���νται στη σ�γ�ρ�νη
επ��� �π�υ ��ει αναδει�τε� η παγκ�σµι�π��ηση, µε απ�τ�λεσµα τη δαιµ�ν�-
π��ησ� της –σε αντ�θεση µε την ε%ιδαν�κευσ� της, π�υ ε�ναι η �λλη �ψη τ�υ ν�-
µ�σµατ�ς. 4ι συνε�ε�ς ραγδα�ες αλλαγ�ς και η πρ�σληψη της παγκ�σµι�π��η-
σης ως µιας κατ�στασης επικινδυν�τητας δεν µπ�ρε� παρ� να πρ�καλε� αντι-
δρ�σεις, π�υ µ�λιστα τε�ν�υν πρ�ς τη διατ�ρηση των σταθερ"ν κ�ινωνικ"ν
µ�ν�δων και ταυτ�τ�των. Αυτ� γιατ� η τ�πικ� τα�τιση ε�ναι ευκ�λ�τερ� να
πραγµατ�π�ιηθε� καθ"ς ε�ναι �µεση και εν��ει τ� στ�ι�ε�� της �ικει�τητας.
Και η τ�πικ� τα�τιση σε µια επ��� �π�υ � εθνικισµ�ς ε�ναι και παραµ�νει ισ�υ-
ρ�ς, �πως ε�ναι και η ‘επ��� της παγκ�σµι�π��ησης’, κυριαρ�ε�ται απ� την
εθνικ�/εθν�τικ� τα�τιση. Λ�γω αυτ"ν των δεδ�µ�νων και πλαισ�ων, θεωρ��µε
πιθαν� �τι η διαδικασ�α της παγκ�σµι�π��ησης θα επι��ρει την εν�σ�υση των
εθνικ"ν ταυτ�σεων –εκτ�µηση π�υ ��ει �δη τ��ει µερικ�ς εµπειρικ�ς επαλ�θευ-
σης.

Υπ�ρ�ει �να (�τηµα π�υ θα �ταν �ρ�σιµ� να διευκρινιστε� στ�ν επ�λ�γ� αυ-
τ�ς της µελ�της. Τ�θεται τ� ερ"τηµα, α��� η τα�τιση ε�ναι µια διαρκ�ς διαδι-
κασ�α και �ι ταυτ�τητες εµπλ�υτ�(�νται διαρκ"ς, γιατ� δ�ν�υµε τ�ση �µ�αση
στην �παρ%η σταθερ"ν εθνικ"ν ταυτ�τ�των ως σηµε�α ανα��ρ�ς; Η καταν�η-
ση αυτ��, και της εθνικ�ς ταυτ�τητας, εµπερι��ει την παρατ�ρηση π�υ κ�ναµε
στ� τρ�τ� κε��λαι� �τι, εν" δ�� �τ�µα µπ�ρε� να $ι"ν�υν µε ε%�σ�υ ισ�υρ�
τρ�π� την τα�τισ� τ�υς µε τ� �θν�ς, τα επιµ�ρ�υς στ�ι�ε�α π�υ συνθ�τ�υν την
εθνικ� ταυτ�τητα τ�υ καθεν�ς µπ�ρε� να π�ικ�λλ�υν λ�γ� � π�λ�. Ανα��ραµε,
για παρ�δειγµα, �τι �νας Ιταλ�ς µπ�ρε� να θεωρε� τ�ν Καθ�λικισµ� θεµελι"-
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δες στ�ι�ε�� τ�υ να ε�ναι κανε�ς Ιταλ�ς, εν" �να �λλ�ς να ε�ναι �θε�ς: αυτ�
τ�υς η δια��ρ�, �µως, ε�ναι αδι���ρη �σ�ν α��ρ� στ� συνα�σθηµα και τη ση-
µασ�α της ιταλικ�ς εθνικ�ς ταυτ�τητας για τ�ν καθ�να τ�υς. Αυτ� ε�ναι και
�να π�ι�τικ� �αρακτηριστικ� τ�υ εθνικισµ��: ενσωµατ"νει τ�υς π�ντες και
δεν καθ�ρ�(ει τα µ�σα και τα κριτ�ρια π�υ �ρ�(�υν τ� �θν�ς και την εθνικ�
τα�τιση. 0τσι, η ‘παλινδρ�µηση’ στις εθνικ�ς ταυτ�τητες ως ‘σταθερ� σηµε�α
ανα��ρ�ς’ δε σηµα�νει την παλινδρ�µηση σε ‘σταθερ�ς εθνικ�ς ταυτ�τητες’,
δηλαδ� σε ταυτ�τητες π�υ παραµ�ν�υν αµετ�$λητες και αναλλ��ωτες, αλλ�
ταυτ�τητες π�υ, �π�ι� και αν ε�ναι τ� περιε��µεν� τ�υς, πρ�σ��ρ�υν µια σ�ν-
δεση µε τ� παρελθ�ν και τ� παρ�ν και µια α�σθηση σταθερ�τητας π�υ πρ��ρ-
�εται απ’ τ� �τι ε�ναι στ� πρ�σκ�νι� απ� καιρ� και �αρακτηρ�(�νται απ� την
ε%�ικε�ωση. Να επισηµανθε�, επ�σης, �τι η παλινδρ�µηση πρ�ς υπ�ρ��υσες
ταυτ�τητες συνεπ�γεται και την –µερικ�– ανασηµασι�δ�τησ� τ�υς, �ταν γ�νε-
ται ως αντ�δραση, γιατ� επι��ρει πρ�γµατι µια αλλαγ� σ’ αυτ�ς: α�εν�ς, µετα-
$�λλ�νται η �νταση και η �µ�αση της �διας της τα�τισης (η εθνικ� ταυτ�τητα
απ�κτ� µεγαλ�τερη $αρ�τητα � ε�ναι περισσ�τερ� επιρρεπ�ς στ�ν εθνικισµ�)
και, α�ετ�ρ�υ, απ�κτ� ν�α στ�ι�ε�α και �αρακτηριστικ� π�υ πρ��ρ��νται απ�
την �δια την αντ�δραση σε κ�τι: για παρ�δειγµα, η αρνητικ�τητα απ�ναντι στην
παγκ�σµι�π��ηση � σε µια �µ�δα ανθρ"πων γ�νεται µ�ρ�ς της εθνικ�ς ταυτ�-
τητας (γ�νεται πι� κλειστ� και αµυντικ� και απ�κλε�ει τ�υς �λλ�υς µε ευκ�-
λ�α). Ας µην %ε�ν�µε, �µως, �τι �ι ταυτ�σεις π�υ γ�ν�νται στην π�λ� νεαρ� ηλι-
κ�α απ�τελ��ν τα θεµ�λια των µετ�πειτα ταυτ�σεων. Αυτ� ισ��σει και για την
εθνικ� ταυτ�τητα: �σ� και να δια��ρ�π�ιηθε� � να εµπλ�υτιστε� µε ν�α �αρα-
κτηριστικ�, αυτ� θα διαµ�ρ�ωθ��ν και θα επε%εργαστ��ν µε $�ση τις πρ�ϋ-
π�ρ��υσες εγγρα��ς στ� συλλ�γικ� ασυνε�δητ� της �µ�δας. 0τσι, τ� περιε��-
µεν� µιας συγκεκριµ�νης εθνικ�ς ταυτ�τητας απ�καλ�πτεται µ�σα απ� την
ιστ�ρικ� π�ρε�α της εθνικ�ς �µ�δας, αλλ� και τις ειδικ�τερες κ�ινωνικ�ς και
π�λιτικ�ς συνθ�κες της περι�δ�υ π�υ ε%ετ�(εται.

0να τελευτα�� θ�µα π�υ µας απασ��λησε, λιγ�τερ� �µως, σε αυτ� τη µελ�-
τη και θα θ�λαµε να θ�%�υµε σε αυτ�ν τ�ν επ�λ�γ� ε�ναι η µετ�υσ�ωση. Η µε-
τ�υσ�ωση ε�ναι η διαδικασ�α κατ� την �π��α � στ���ς µιας �ρµ�ς αντικαθ�-
σταται απ� κ�π�ι�ν �λλ�ν. 8πως ε%ηγ�σαµε στα κε��λαια 1 και 2, αυτ� π�υ
κινε� τις �ρµ�ς "στε να ανα(ητ�σ�υν την ευ�αρ�στηση ε�ναι η επιθυµ�α, π�υ
$ρ�σκεται στην καρδι� των �ρµ"ν. Τα �τ�µα δεν µπ�ρ��ν να %ε��γ�υν απ� τη
��ση τ�υς, δηλαδ� απ� τις ασυνε�δητες �ρµ�ς τ�υς, αλλ� µπ�ρ��ν να τις δια-
µεσ�λα$�σ�υν. Αυτ� ε�ναι και τ� ν�ηµα της µετ�υσ�ωσης: τα αντικε�µενα των
�ρµ"ν µπ�ρ��ν να διαµ�ρ�ωθ��ν � να διαµεσ�λα$ηθ��ν µε κ�ινωνικ�, κυ-
ρ�ως, � π�λιτικ� µ�σα. 8µως, �ταν ανα�ερ�µαστε στη µετ�υσ�ωση των ασυνε�-
δητων �ρµ"ν εντ�ς �µ�δων �πως τα �θνη/εθν�τητες, η �νν�ια αυτ� ��ει κυ-

EΠIΛOΓOΣ

[ 340 ]



ρ�ως θεωρητικ� α%�α, εν" ε�ναι πρακτικ� �υτ�πικ�. 8πως υπ�στ�ρι(ε � Freud,
η συνε��ς τ�ση των �ρµ"ν να εκδηλωθ��ν στ� συνειδητ� και η ταυτ��ρ�νη
�παρ%η επιθετικ"ν �ρµ"ν, ε%αναγκ�(ει τις κ�ινων�ες σε τ�σ� µεγ�λη ‘καταν�-
λωση εν�ργειας’ π�υ «� π�λιτισµ�ς πρ�πει να κατα$�λει τις µεγαλ�τερες πρ�-
σπ�θειες για να θ�σει �ρια στα επιθετικ� �νστικτα τ�υ ανθρ"π�υ» (Freud
1930: 302). 2ρα, τ� (ητ��µεν� για την επιτυ�ηµ�νη µετ�υσ�ωση σε κ�ινωνικ�
και π�λιτικ� επ�πεδ� ε�ναι να κατευθυνθε� η επιθυµ�α πρ�ς λιγ�τερ� κατα-
στρ��ικ�ς εναλλακτικ�ς διε%�δ�υς και, ταυτ��ρ�να, να καταστε� αυτ� µια συ-
νε��ς και αδι�λειπτη πρ�σπ�θεια π�υ π�τ� δεν πρ�πει να θεωρηθε� �τι ��ει
�τ�σει σε �να τ�λ�ς. Αυτ� απαιτε� ισ�υρ� π�λιτικ� $��ληση και µακρ�πρ�θε-
σµη δ�σµευση. Αυτ� η αναγκαι�τητα �παρ%ης π�λιτικ�ς $��λησης και απ�τε-
λεσµατικ�τητας ε�ναι π�υ καθιστ� τη µετ�υσ�ωση πρακτικ� απ�θανη, αν και
��ι θεωρητικ� αδ�νατη.

Η �π�ψη αυτ� δεν ��ε�λεται σε κ�π�ια αρ�ικ� πεσιµιστικ� τ�π�θ�τηση, αλ-
λ� σε µια ρεαλιστικ� απ�τ�µηση της ισ���υσας π�λιτικ�ς πρακτικ�ς. Τα $ασι-
κ� στ�ι�ε�α αυτ�ς της απ�τ�µησης ε�ναι δ��: πρ"τ�ν, �τι η κατ�κτηση και δια-
τ�ρηση της ε%�υσ�ας απ�τελε� την πρ"τη και $ασικ� πρ�τεραι�τητα για τις π�-
λιτικ�ς ελ�τ και, δε�τερ�ν, �τι η ε%�υσ�α ��ει συ�ν� �ρησιµ�π�ιηθε� απ� τ�υς
π�λιτικ��ς µε τ�τ�ι� τρ�π�, "στε να ικαν�π�ι�σει τις ασυνε�δητες �ρµ�ς, τ�σ�
των ψη����ρων, κυρ�ως, �σ� και των �διων. 8πως επισηµ�ναµε, η αν�πτυ%η
των µελετ"ν σ�ετικ� µε την �µαδικ� ψυ��λ�γ�α και η επιστηµ�νικ� γν"ση σ�ε-
τικ� µε τις ψυ��λ�γικ�ς αν�γκες τ�υ ατ�µ�υ �δ�γησε συ�ν� στη �ρησιµ�π��η-
ση αυτ�ς της γν"σης για π�λιτικ�ς σκ�πιµ�τητες. Για παρ�δειγµα, η γν"ση �τι
τα �τ�µα συσπειρ"ν�νται στην �µ�δα και τε�ν�υν να ‘αγν���ν’ τις εσωτερικ�ς
τ�υς δια�ων�ες, �ταν $ρ�σκ�νται σε αντιπαρ�θεση µε �λλη � �λλες ανταγωνι-
στικ�ς �µ�δες, ��ει γ�νει συ�ν� αντικε�µεν� εκµετ�λλευσης απ� τις π�λιτικ�ς
ηγεσ�ες π�υ $ρ�σκ�νται στην ε%�υσ�α, �ταν επιδι"κ�υν να διατηρ�σ�υν την
εν�τητα και συν��� τ�υ �θν�υς �/και να απ�µακρ�ν�υν την πρ�σ��� απ� τυ-
��ν λ�θη και παραλε�ψεις της π�λιτικ�ς τ�υς. Αυτ� η παρατ�ρηση ε�ναι σ�µε-
ρα περισσ�τερ� επ�καιρη απ� π�τ�. Η πρακτικ� αυτ� �κανε τ� Moscovici να
�ρ�σει την π�λιτικ� ως τ�ν «εκλ�γικευµ�ν� τρ�π� εκµετ�λλευσης τ�υ παρ�λ�-
γ�υ υπ�$αθρ�υ των µα("ν» (Moscovici 1985: 37). Ε�ναι πρ��αν�ς και απ� τα
παραδε�γµατα της εκπα�δευσης και τ�υ αθλητισµ�� �τι, στην επ��� τ�υ εθνι-
κισµ��, ��ι απλ� ��νεται η απ�τελεσµατικ�τητα αυτ"ν των πιθαν"ν διε%�δων
της επιθετικ�τητας των ανθρ"πων αλλ�, επιπλ��ν, �ρησιµ�π�ι��νται στην
υπηρεσ�α της κατασκευ�ς � συσπε�ρωσης τ�υ �θν�υς � για �λλ�υς π�λιτικ��ς
σκ�π��ς.

Σ�ετικ� µε τ� παραπ�νω ε�ναι και η παρατ�ρηση �τι δεν πρ�πει να κατηγ�-
ρ��νται τα εθνικ� κρ�τη καθαυτ� για τις διεθνε�ς διεν�%εις και συγκρ��σεις,
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��τε � εθνικισµ�ς, � ακ�µη η θρησκε�α, η παρ�δ�ση κλπ. 8πως πρ�σπαθ�σα-
µε να δε�%�υµε, η ‘��νταµενταλιστικ�’ σκ�ψη µπ�ρε� να $ρει �δα��ς σε δια��-
ρ�υς σκ�π��ς και α%�ες και εµ�αν�(εται µε τη λ�γικ� και τ� Λ�γ� της αντιπα-
ρ�θεσης �π�υ κι αν �ρησιµ�π�ιε�ται. Επ�σης, µ�ρ�ς της αν�λυσης σ�ετικ� µε
τα εθνικ� κρ�τη ε�ναι �ρ�σιµη και για την αν�λυση π�λλ"ν �αιν�µ�νων της
κ�ινωνικ�ς και π�λιτικ�ς (ω�ς στα �π��α εµπλ�κ�νται �µαδ�π�ι�σεις. Τηρ�υ-
µ�νων των αναλ�γι"ν, παρ�µ�ιες συµπερι��ρ�ς µε αυτ�ς π�υ περιγρ�ψαµε για
τα �τ�µα ως µ�λη εθνικ"ν/εθν�τικ"ν �µ�δων µπ�ρ��µε να δ��µε, λ�γ�υ ��ρη,
σε σ��ση µε τις π�δ�σ�αιρικ�ς �µ�δες και τ�υς �παδ��ς τ�υς. 4ι �παδ��, λ�ι-
π�ν, µπ�ρε� να ε�ναι �ανατικ��, µπ�ρε� και ��ι, µπ�ρε� να ε�ναι �ιλ�συ��ι υπ�-
στηρικτ�ς σε �να παι�ν�δι � �ανατικ�� ���λιγκαν σε �να �λλ� –αν και υπ�ρ-
��υν π�ντα αυτ�� π�υ ε�ναι ε�τε �ιλ�συ��ι ε�τε ���λιγκαν σε κ�θε αγ"να–, συ-
σπειρ"ν�νται κυρ�ως �ταν η �µ�δα τ�υς αντιµετωπ�(ει τ�ν κυρι�τερ� αντ�πα-
λ�-‘ε�θρ�’, και �ι πα�κτες και ιδι�κτ�τες των �µ�δων µπ�ρε� να ε%ηµερ"ν�υν
� να διεγε�ρ�υν τα π�θη µε τη συµπερι��ρ� τ�υς στ� γ�πεδ� � τις δηλ"σεις
τ�υς εκτ�ς αυτ��, �πως µπ�ρε� και να ε�ναι ψυ�ρ�� επαγγελµατ�ες � συναισθη-
µατικ� ��ρτισµ�ν�ι �παδ�� της �µ�δας στην �π��α συµµετ���υν. Βλ�π�υµε,
λ�ιπ�ν, �τι σηµαντικ� ρ�λ� στη συµπερι��ρ� των �µ�δων πα�(ει τ�σ� η ψυ��-
λ�γικ� πρ�δι�θεση των ατ�µων και η διευκ�λυνση της ε%ωτερ�κευσ�ς της σε
µια µα(ικ� �µαδ�π��ηση, �σ� και η συµπερι��ρ� και � �ειρισµ�ς των ηγεσι"ν
π�υ ε�ναι επι��ρτισµ�νες µε την �ργ�νωση και ‘δια�ε�ριση’ των �µ�δων) και �ι
δ�� αυτ�� παρ�γ�ντες ε�ναι σηµαντικ�� στην αν�λυση και καταν�ηση των µα-
(ικ"ν �αιν�µ�νων. 2ρα, δεν �τα�νε �ι �π�ιες �µ�δες, αλλ� �ι συλλ�γικ�ς και
µα(ικ�ς συµπερι��ρ�ς σε συνδυασµ� µε τις π�λιτικ�ς µεθ�δε�σεις π�υ µπ�ρε�
να απ�τελ�σ�υν τ� �ναυσµα εκδ�λωσης ακρ�τ�των σε �π�ιαδ�π�τε περ�σταση.

*   *   *

Σε αυτ� τ� $ι$λ�� επι�ειρ�θηκε η αν�λυση της εθνικ�ς ταυτ�τητας και δ�θηκε
ιδια�τερη �µ�αση στις αιτ�ες π�υ δηµι�υργ��ν αντιδραστικ�ς πρ�%εις και π�λι-
τικ�ς. ∆εν πρ�σπαθ�σαµε να �ρ�σ�υµε τα επιµ�ρ�υς �αρακτηριστικ� π�υ συν-
θ�τ�υν τις εθνικ�ς ταυτ�τητες, αλλ� να θ�σ�υµε τ� ερ"τηµα της διαδικασ�ας
της τα�τισης µε τ� �θν�ς και τ� εθνικ� κρ�τ�ς. Επι�ειρ�θηκε η π�λυδι�στατη
πρ�σ�γγιση για τη µελ�τη της ��σης της εθνικ�ς ταυτ�τητας, της ισ���ς της
και των δυναµικ"ν της, αλλ� και �αιν�µ�νων π�υ ���υν ως τ"ρα επισηµανθε�
αλλ� ��ι επαρκ"ς ερµηνευτε�. Κατ� τη δι�ρκεια αυτ�ς της µελ�της για την
εθνικ� ταυτ�τητα �ρθαν στ� πρ�σκ�νι� µια σειρ� απ� θ�µατα και �αιν�µενα
ευρ�τερ�υ αλλ� απ�λυτα σ�ετικ�� ενδια��ρ�ντ�ς, �πως � ρατσισµ�ς, η %εν�-
��$�α, � απ�κλεισµ�ς και �ι διακρ�σεις, �ι εθνικ�ς συγκρ��σεις, αλλ� και � ��-
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νταµενταλισµ�ς, � κ�σµ�π�λιτισµ�ς κ.�. Αυτ� τα �αιν�µενα αναλ�θηκαν σε
�ρισµ�ν� $αθµ�, αν και ��ι ε%αντλητικ�, γιατ� �αρακτηρ�(�νται απ� παρ�µ�ιες
ψυ��λ�γικ�ς διαδικασ�ες και πρ�διαθ�σεις και, επ�σης, γιατ� σ�ετ�(�νται και
αυτ� µε τη συ(�τηση για τ�ν εθνικισµ�, την παγκ�σµι�π��ηση κλπ., και µπ�-
ρ��ν να γ�ν�υν αντικε�µεν� εκµετ�λλευσης απ� �ρ��υσες ελ�τ, θρησκευτικ�ς,
εθνικ�ς, � ‘παγκ�σµιες’. Βε$α�ως, δεν µπ�ρ��µε να ισ�υριστ��µε �τι ε%αντλ�-
σαµε �λα τα (ητ�µατα π�υ σ�ετ�(�νται µε την εθνικ� ταυτ�τητα: υπ�ρ��υν θε-
µατικ�ς π�υ µας απασ��λησαν κατ� τη δι�ρκεια της �ρευνας αυτ�ς στ� $αθµ�
π�υ κρ�θηκε απαρα�τητ�, αλλ� απ�τελ��ν θ�µατα και για µελλ�ντικ� και πι�
εµπεριστατωµ�νη �ρευνα. Τ�τ�ια παραδε�γµατα θεµ�των απ�τελ��ν: η σ�νδε-
ση της εκκ�σµ�κευσης και τ�υ θρησκευτικ�� �ανατισµ�� µε την αν�δει%η τ�υ
εθνικισµ��, η εµπειρικ� µελ�τη π�νω σε �τ�µα π�υ ���υν διπλ�ς � π�λλαπλ�ς
εθνικ�ς ταυτ�τητες και καταγωγ�ς, τα κιν�µατα εν�ντια στην παγκ�σµι�π��η-
ση, �ι ταυτ�τητες των ατ�µων π�υ πρ�σδι�ρ�(�νται ως µ�λη της ‘παγκ�σµιας
κ�ινων�ας π�λιτ"ν’ κλπ. 2λλα θ�µατα π�υ θ��τηκαν ελ��ιστα αλλ� ε�ναι σ�ε-
τικ� µε την αν�λυση της εθνικ�ς ταυτ�τητας στην ‘επ��� της παγκ�σµι�π��η-
σης’ και �ρ�(�υν µελλ�ντικ�ς αν�λυσης π�ικ�λλ�υν, απ� τ� περιε��µεν� των
ταυτ�σεων των ακτι$ιστ"ν, των υπ�στηρικτ"ν � των ατ�µων π�υ εναντι"ν�-
νται στην παγκ�σµι�π��ηση, µ��ρι την επ�δραση τ�υ καταναλωτισµ�� στην πα-
γκ�σµι�π��ηση και την επ�δραση αυτ�ς στη δηµ�κρατ�α.

Σε κ�θε περ�πτωση, η περαιτ�ρω αν�λυση αυτ"ν των (ητηµ�των εκτιµ��µε
πως θα πρ�πει να λ�$ει υπ’ �ψιν και να $ασιστε� στην καταν�ηση της ψυ��λ�-
γ�ας τ�υ ατ�µ�υ και της λειτ�υργ�ας τ�υ �ταν $ρ�σκεται σε µια �µ�δα. Επ�σης,
θα πρ�πει να λ�$ει υπ’ �ψιν τις π�λιτικ�ς συνθ�κες π�υ εµπλ�κ�νται στη συλ-
λ�γικ� τα�τιση και τη λειτ�υργ�α των π�λιτικ"ν ιδε�λ�γι"ν. Με αυτ� την �ν-
ν�ια, αυτ� η µελ�τη �ιλ�δ�%ε� να συνεισ��ρει �υσιαστικ� στη µελ�τη και αν�-
λυση αυτ"ν των (ητηµ�των. Στ� $ι$λ�� αυτ� δε συµπεριλ��θηκε η λεπτ�µερ�ς
αν�λυση εν�ς � περισσ�τ�ρων επιµ�ρ�υς παραδειγµ�των, παρ� µ�ν� η ανα-
��ρ� τ�υς �π�υ αυτ� �ταν αναγκα�α ως ενδεικτικ� της επι�ειρηµατ�λ�γ�ας
π�υ αναπτυσσ�ταν. Αυτ� η επιλ�γ� ε��ε ως στ��� τη διαµ�ρ�ωση και κατα-
ν�ηση των εθνικ"ν ταυτ�σεων γενικ�, δηλαδ� την αν�λυση τ�υ πλαισ��υ π�υ
ε�ναι απαρα�τητ� "στε να πρ�$ε� κανε�ς στη µελ�τη πι� συγκεκριµ�νων περι-
πτ"σεων. Με αυτ� τ� σκεπτικ�, εν µ�ρει, µελετ�θηκε και η εθνικ� ταυτ�τητα
σε σ��ση µε την παγκ�σµι�π��ηση: τ�π�θετ"ντας τ� αντικε�µεν� της αν�λυσης
στ� σ�γ�ρ�ν� µας περι$�λλ�ν, θεωρ��µε πως αυτ� καθ�σταται πι� απτ� και,
συνεπ"ς, σα��ς.

Ας κλε�σ�υµε, λ�ιπ�ν, υπ�γραµµ�(�ντας την αν�γκη των ατ�µων για συλ-
λ�γικ�ς ταυτ�σεις, την ιδια�τερη σηµασ�α των εθνικ"ν ταυτ�τ�των στη σ�γ�ρ�-
νη επ���, και την αν�γκη "στε �ι ταυτ�τητες αυτ�ς να γ�ν�νται καταν�ητ�ς

EΠIΛOΓOΣ

[ 343 ]



και σε$αστ�ς. 4ι διαδικασ�ες της παγκ�σµι�π��ησης δεν µπ�ρ��ν να µετα$�λ-
λ�υν αυτ� την αν�γκη, ��τε και να πρ�σ��ρ�υν π�λλαπλ� ερεθ�σµατα συλλ�-
γικ�ς τα�τισης π�υ να �ρ��νται σε αντ�θεση µε τα τ�πικ�/εθνικ�. Στ� $αθµ�
�µως π�υ �ι διαδικασ�ες της παγκ�σµι�π��ησης � � Λ�γ�ς γ�ρω απ� αυτ�ν
απειλ�σ�υν τις εθνικ�ς ταυτ�τητες, ε�ναι µ�λλ�ν αναµεν�µεν� �ι τελευτα�ες να
εκδηλωθ��ν µε �ντ�ν� � ακρα�� τρ�π� και να παρ�υσιαστε� ανα(ωπ�ρωση
τ�υ εθνικισµ��. Γιατ�, η ‘επ��� της παγκ�σµι�π��ησης’ ε�ναι πρωτ�στως µια
επ��� κυριαρ��ας και εµπ�δωσης τ�υ εθνικισµ��, ��ι µ�ν� ως ιδε�λ�γ�ας, Λ�-
γ�υ � κιν�µατ�ς, αλλ� κυρ�ως ως συναισθ�µατ�ς.
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